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1 Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 

sammanfattning  

 

 

Mål1  Portfölj2 

Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 

1. Länderna uppfyller i högre grad uppfyller EU:S krav för (AA/ DCFTA).     

2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag     

Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat 

 

3. En mer effektiv offentlig förvaltning med stärkt administrativ kapacitet     

4. Offentliga tjänster levereras av bättre kvalitet och minskad korruption    

5. Ett mer effektivt rättsväsende i enlighet med europeisk standard     

6. Minskat könsrelaterat våld, hatbrott och människohandel    

8. Ett mer pluralistiskt civilt samhälle     

9. Förbättrade förutsättningar för demokratiskt ansvarsutkrävande och 

deltagande  
   

10. Friare och mer oberoende media    

11. Åtaganden för mänskliga rättigheter, jämställdhet och icke-

diskriminering 
   

12. Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att utforma 

sina liv 
   

13. Ökat förtroende och försoning mellan parterna i och mellan länderna    

Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft 

mot miljöpåverkan och klimatförändringar 
   

  

14. EU:s regelverk och int. överenskommelser för miljö, klimat och energi    

15. Stärkt miljömässigt ansvarstagande hos allmänhet, näringsliv och 

civilsamhälle 
   

16. Mer hållbar samhällsservice som vatten och avlopp, avfallshantering, 

energi 

   

 

 

 

1 Bedömning av utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimålen: Grön: Utvecklingen går framåt;  

  Gul: Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt; Röd: Utvecklingen går bakåt. 
2 Bedömning av portföljens relevans: Grön: Portföljen är relevant; Gul: Portföljen är delvis relevant;  

  Röd: Portföljen är inte relevant.  
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2 Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  

8 925 MSEK 

Utbetalat belopp hittills:  

7 525 MSEK varav 1426 MSEK i 

Ukraina 

Antal insatser 2019: 

53  

2.1  Förändringar i strategisammanhanget 

Besvikelsen över Porosjenko-regeringens reformtakt var en av anledningarna till Volodymyr Zelenskyjs 

jordskredsseger i presidentvalet i april 2019. Under de senare parlamentsvalen i juli fick Zelenskyj parti 

Sluha Narodu 60% av rösterna och därmed en absolut majoritet i parlamentet. Detta har gett president 

Zelenskyj och premiärministern Hontjaruk en unik möjlighet att driva igenom lagförslag och reformer. 

Samtidigt innebär regeringens majoritetsställning och det höga tempot i lagstiftningsarbetet en risk att 

den lagstiftande och dömande maktens förutsättningar att granska nya lagförslag utmanas.  

I den nya regeringen finns många unga teknokrater med reformvilja, inte sällan med en bakgrund i 

civilsamhället. Särskilt nytillsatta viceministrar är ofta teknokrater med gedigen kompetens inom sina 

ansvarsområden. Ambassaden bedömer att den allmänna reformviljan och möjligheterna för konstruktiv 

dialog har ökat, dock står regeringen under enorm press att genomföra reformer och skapa 

förutsättningar för ekonomisk tillväxt.  

I september 2019 presenterade regeringen en ambitiös femårig handlingsplan för reformarbetet, som till 

stor del ligger i linje med svenska prioriteringar.3 I planen anger regeringen bl. a att BNP-tillväxten ska 

öka med 40 % och att minst 30 procent av statsbudgeten ska gå till sociala sektorer. En miljon nya jobb 

ska skapas och utsläppen ska minska med 20%.  Regeringens prioriteringar kopplas till delmålen inom 

Agenda 2030. I juli 2020 anordnas den fjärde ”Ukraine Reform Conference” i Vilnius och Ukraina 

rapporterar vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). Dessa händelser ger en naturlig 

draghjälp i reformarbetet. 

Som nämnts ovan finns det en risk att regeringen, som fått namnet ”turboregimen”, genom sin höga 

reformtakt, inte ger parlamentet och domstolsväsendet tid och förutsättningar att bereda politiska beslut 

och begränsat utrymme att tolka lagen. Utöver detta noteras ett otillräckligt intresse av bredare 

konsultationer inför att nya lagförslag presenteras. Detta kan resultera i starka motreaktioner från 

civilsamhället och det internationella samfundet. Nyligen lyckades det internationella samfundet förmå 

regeringen att genomföra konsultationer inför en grundlagsändring inom decentraliseringsområdet. 

Regeringen verkar även intresserad av att förbättra givarsamordningen och arbeta strategiskt med 

prioriterade reformer. En ny givarkoordineringsstruktur har nyligen etablerats. 

2019 fortsatte diskussioner med IMF om inledandet av en ny ”Extended Fund Facility” vilket många 

bedömde som en tydlig signal att regeringen tar sina reformåtaganden på allvar. IMF berömde 

regeringen för de framsteg Ukraina har gjort under 2019 i syfte att återställa makroekonomisk stabilitet 

och sänka inflationen. Den nya presidenten har också mildrat den tidigare konfrontativa tonen mot 

Ryssland och deras stöd till de-facto regimen i icke-regeringskontrollerade områden in östra Ukraina.  

Antalet kvinnor i både regeringen och parlamentet har fördubblats – trettio procent av ministrarna och 

tjugo procent av parlamentarikerna är kvinnor. Stora utmaningar kvarstår dock vad gäller till exempel 

SRHR och könsrelaterat våld. I parlamentet har ett nytt utskott, ”Family Values Caucus” bildats. 

 

3 https://program.kmu.gov.ua   

 

https://program.kmu.gov.ua/
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Utskottet driver en konservativ linje och kan potentiellt ha en negativ inverkan på jämställdheten, i 

synnerhet SRHR-frågorna. 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

 

Sverige åtnjuter hög profil bland EU:s medlemsländer som näst största bilaterala givare, och som aktiv 

och engagerad i givarkoordineringen. Ambassaden hanterar också två EU-delegerade insatser; U-LEAD 

som stödjer decentraliseringsprocessen och EU4PFM; reform av offentliga finanser med särskilt fokus 

på statsbudgeten.  

Även i den breda givarkretsen, där bl.a. FN och de internationella finansiella institutionerna ingår, räknas 

Sverige till de ledande givarna. Ambassaden leder för närvarande tre givargrupper: inom 

decentralisering, media och jämställdhet. 

Sverige är den största givaren inom jämställdhetsområdet i Ukraina och betraktas som ett föregångsland. 

Sveriges arbete med UN Women och National Democratic Institute (NDI)4 handlar bland annat om att 

stärka kvinnors politiska deltagande genom att stödja regeringens jämställdhetsintegrering och den 

interparlamentariska gruppen ”Equal Opportunites Caucus”. 

 

Givarkoordineringen inom medieområdet är en mer informell plattform för givarländer inom sektorn. 

Utöver detta har ambassaden 2019 startat upp en arbetsgrupp för givare som är engagerade i stöd till 

civilsamhället i enlighet med ”Sustainability and Good Donorship Principles. Arbetsgruppen arbetar 

med samordning och utbyte av goda exempel mellan givare inom sektorn. Ambassaden har under 2019 

arbetat aktivt för att utveckla kärnstödsprogrammet till civilsamhällesaktörer. Programmet ses som ett 

föredöme av civilsamhället och är en bra plattform för den nämnda arbetsgruppen. 

2.3  Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

Utfall från alla anslagsposter i Ukraina     
 

 

Anslagspost Utfall 2019 

(KSEK) 

Avtalad bemyndiganderam 

(KSEK) 

101 Humanitära insatser (7 1:1.1) 33 310 0 

103 Stöd genom svenska organisationer i det civila 

samh (7 1:1.5) 

3 127 0 

113 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 (7 1:1.28) 2 756 2 419 

115 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan 

och Turkiet (7 1:1.23) 

250 584 236 703 

33 Strategiskt inriktade bidrag 2 433 2 640 

Total 292 210 241 762 

 

 

4NDI Ukraine: Promoting Inclusion and Combating Discrimination, insatsnummer 11495 

  Tabell 1. Givarkontext  

De fem största givarna (organisationer och/eller 
länder) 2018 är: EU (inklusive EIB), USA, Japan, 
Tyskland, Canada, Sverige, 

2018 Sverige är den 6:e största givaren. 

2019 Av EU MS är Sverige den näst största givaren. 

EU-delegerat samarbete: 32,5 MEURO är mottagna från EU-kommissionen under perioden 2014-2019 
inom stödområdet 2  
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När det gäller att motverka könsrelaterat våld gav Sverige regionalt stöd till Ukraina  genom stödet till 

Europarådets handlingsplan i Ukraina 2018–20215 och ett International Training Programme (ITP) som 

genomförs av den svenska polismyndigheten och Kvinna till Kvinna. Stödet till Europarådet har bl.a 

bidragit till kapacitetsuppbyggnad hos lokala aktörer för att implementera nationell lagstiftning mot 

könsbaserat våld. 

Ambassaden följer upp humanitärt stöd på plats vid behov och har dessutom ett antal insatser inom 

återuppbyggnad på det regeringskontrollerade området. Dessa är komplementära till insatser inom den 

humanitära strategin som huvudsakligen syftar till att möta akuta humanitära behov för befolkningen 

nära kontaktlinjen och icke-regeringskontrollerade områden. 

Inom ramen för stödet till NEFCO tillhandahåller Sida garantier för kommunal infrastruktur och 

energieffektivisering av universitet. Ambassaden följer upp insatserna, men Sida hanterar garantierna 

från Stockholm. 

3 Resultatredovisning 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Fördelningen mellan strategiområden under 2019 liknar fördelningen föregående år. Stödområde 2 

Demokrati och mänskliga rättigheter är det största området som innefattar flera av ambassadens mest 

strategiska satsningar inom decentralisering och PFM samt jämställdhet, oberoende medier och kärnstöd 

till civilsamhällesorganisationer. Ambassaden bedömer att stödområde 2 R2 är det område där 

ambassaden har störst möjlighet att långsiktigt bidra till en positiv förändring, givet den nuvarande 

ukrainska kontexten och svenska prioriteringar. Trots en relativ positiv utveckling under 2019 inom 

detta område anser ambassaden att det fortfarande finns ett stort behov av stöd till civilsamhällesaktörer 

som arbetar för ökat ansvarsutkrävande, inte minst inom icke-diskriminering (hbtq-frågor, jämställdhet 

bl.a.), media- och yttrandefrihetsområdet.  

Ambassaden har ökat stödet inom Stödområde 3 Miljö och Klimat under 2019 i form av utökat stöd till 

t.ex. till EBRD. Ett förberedande arbete har också gjorts för att utöka kärnstödsprogammet till 

civilsamhället med fler civilsamhällesorganisationer inom miljö och klimatområdet. I linje med 

rekommendationerna från strategins halvtidsöversyn 2017 har ambassaden fokuserat på att bibehålla 

nivån inom Stödområde 1, Ekonomisk utveckling, med en möjlig ökning under 2019, särskilt om en 

garantifacilitet för att stödja den planerade landreformen realiseras. 

Inom stödområde 1 går utvecklingen i positiv riktning. Den nytillsatta ministern för det nu 

sammanslagna ekonomi- och jordbruksministeriet är en reformvänlig teknokrat. Regeringens ambitiösa 

tillväxtmål har inneburit att flera viktiga ekonomiska reformer prioriteras, som privatisering av statligt 

ägda företag och landreform. Givet den stärkta reformviljan inom ekonomi- och jordbruksministeriet 

kommer ambassaden troligtvis utöka samarbetet och policydialogen med ministeriet. 

Inom stödområde 2 är utvecklingen svårare att tyda. Efter en initial period av att vilja driva reformer 

utan att konsultera det bredare civilsamhället uppfattar ambassaden regeringen som mer lyhörd mot 

slutet av 2019. Decentralisering och offentlig finansiell styrning är områden som fortsätter vara högt 

prioriterade av regeringen och inom dessa spelar Sverige en central roll. Många aktörer, inklusive 

ambassaden, bedömer utvecklingen inom fri media som potentiellt bekymmersam, då regeringen fortsatt 

 

5 Council of Europe regional EaP 2019-2023, insatsnummer 11610 
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inte prioriterar oberoende ”public service” media. Under slutet av 2019 har ambassaden berett ett fortsatt 

kapacitetsutvecklingsstöd till Ukrainas statliga public servicebolag. 

Stödområde 3 präglas av att energisektorn genomgår en betydande reformering vad gäller gas-, el- och 

kolmarknaden. Avvecklandet av marknadsförvrängande regler och statliga subventioner går dock 

långsamt. Reformen av den ineffektiva energisektorn är den viktigaste faktorn för att minska Ukrainas 

stora utsläpp av växthusgaser. Dock ger Associeringsavtalet med EU samt krav från internationella 

givare hopp till långsiktiga förbättringar på miljöområdet. 

Ambassadens övergripande analys förblir att de flesta insatser sannolikt kommer uppfylla sina mål och 

att utbetalningar sker enligt plan. En viss faktor som troligtvis har påverkat sannolikheten att uppnå 

resultaten är osäkerheten som har skapats av presidents- och parlamentsvalen under 2019. 

1.1 Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk 

utveckling 

Mål 1: Att partnerländerna i högre grad uppfyller EU:S krav för att ingå och 

tillämpa associeringsavtal, inklusive fördjupade frihandelsområden (AA/ 

DCFT A) 

Strategimål  

 

Utvecklingen bedöms överlag vara positiv inte minst p.g.a. att den nya regeringen har tagit tydlig 

ställning till att fortsätta EU-närmandet. Dock har regeringen inte presenterat en strategi för 

implementering av AA eller DCFTA. Kommittén för europeisk integration har inte sammanträtt under 

den nya regeringen. Den initiala planen för EU närmandet 2017–2020 har inte uppdaterats. Dock har 

regeringen tillsatt en handelsrepresentant vilket Ukraina har saknat sedan den ansvarige viceministern 

avgick våren 2018. 

 

Handeln med EU har ökat med 40 procent sedan DCFTA trädde i kraft provisoriskt för tre och ett halvt 

år sedan. EU har gått om Ryssland som Ukrainas största exportmarknad: 2019 gick över 42 procent av 

Ukrainas export går nu till EU.6 Vad gäller miljö-.och energipolitik har flera framsteg gjorts som 

beskrivs under mål 14. 

 

Portfölj  

 

Den ITC-ledda insatsen som stödjer små och medelstora företag inom jordbrukssektorn7 visar goda 

resultat, särskilt märks ett större intresse hos de företag som samarbetar för att uppnå ”EU certifiering” 

(främst HACCP och GlobalGap). Ambassaden noterar att flera företag initialt fokuserar på mindre 

reglerade marknader, i till exempel Kina eller länder i Mellanöstern. Dock kan dessa vara ett bra sätt att 

samla viktiga erfarenheter innan man tar sig in på europeiska marknaden. 

Ambassadens insats inom banksektorn8 har visat på goda resultat; med stöd av Världsbanken har 

Ukrainska Nationalbanken 2019 implementerat flera europeiska direktiv inom statliga 

insättningsgarantin, och försätter med implementering av Basel 3 likviditetskrav9. Dessa regler syftar på 

 

6 EU-delegation, Trade and Economic Newsletter 17th Feb 2020. 
7 Planit ID: 55070084 
8 Planit ID: 11414 
9 UFSRRP 1H19 progress report (Final), 2019, P 2-8 
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att skapa stabilitet och öka förtroende för den tidigare hårt ansatta banksektorn och öka utlåningen (se 

nedan). 

Mål 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Strategimål  

Ett av regeringens huvudsakliga vallöften och mål för mandatperioden är att öka BNP med 40%. Även 

om målet bedöms som orealistiskt så tyder detta ändå på att regeringen avser att prioritera att förbättra 

näringslivsklimatet. Den nytillsatta ekonomiministern samt generaldirektörerna för Ukrainska skatte- 

och tullverket är välbekanta för ambassaden och anses vara kompetenta och reformvänliga.  

I november 2019 röstade det ukrainska parlamentet, i en första votering av två, igenom regeringens 

lagförslag om att från och med oktober 2020 lyfta moratoriet för handel med jordbruksmark, som funnits 

i 18 år. Utöver detta är en omfattande liberalisering av arbetsrätten under förberedelse som medför både 

för- och nackdelar för småföretag. Konkret har dock inte några kritiskt viktiga lagförslag antagits under 

2019, som till exempel kravet på elektroniska ”kassaapparater” för småföretag från och med 2021.  

Regeringens olika reformåtagande syftar på att minska den informella sektorn och förenkla 

regelefterlevnad hos företag. Även om dessa reformer är nödvändiga för tillväxt på längre sikt kan de 

också medföra en högre kostnad för företag på kort- och mellansikt. Regeringen måste snabbt kunna 

visa företagare konkreta fördelar med att formalisera sin verksamhet, annars kommer reformer leda till 

protester och ilska hos företagare, särskilt enskilda företagare. och mikroföretag. Många observatörer är 

överens om att 2020 kommer bli ett viktigt år där regeringen måste börja leverera på utlovade 

strukturella reformer av ekonomin.  

Portfölj  

Portföljen är främst inriktade på att förbättra ramvillkoren för företagare och affärsklimatet. Behovet för 

detta typ av stöd kvarstår och kan ge större genomslag än direktstöd till företag. Portföljen bedöms vara 

relevant och bidra till goda resultat.  

Insatsen ”Financial Sector Recovery and Resilience10 ”, som implementeras av Världsbanken program 

närmar sig sitt slut i 2020, och flera milstolpar uppfylldes 2019. En stor framgång är parlamentets 

antagande av ett lagpaket som har utvecklats med hjälp av Världsbanken. Lagstiftningen syftar till att 

föra över tillsynsansvaret för sektorn till Nationalbanken och den möjliggör omfattande reformer, som 

är viktiga för små-och medelstora företag11.  

Beetroot Academy, en NGO med utbildningsfokus och kopplingar till ett svenskt IT företag har 

genomfört ett stort antal utbildningar med svenskt stöd öppnat kurslokaler i ytterligare fem Oblasts (län), 

och totalt finns dessa nu i 16 oblasts. Med svenska stöd har antalet elever ökat från 583 i 2018 till 1365 

under 2019.12  

Under 2019 påbörjade ambassaden en dialog med EU och den ukrainska regeringen om att inrätta en 

garantifond för att öka tillgänglighet av krediter till ukrainska små och medelstora jordbruksföretag. 

Garantin syftar på att minska risken för banker att ge lån till småbönder som vill utöka sin verksamhet 

genom att köpa närliggande mark.  

 

10 Planit ID: 11414 
11 UFSRRP 1H19 progress report (Final), 2019, P 3-5 
12 Siffror rapporterade i mejl från Beetroot Academy. Kommer att presenteras i årsrapporten för 2019. 



                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

8  

2019 har ambassaden också påbörjat en dialog med Transparency International om att utöka statens IT 

upphandlings-plattform ”Prozorro Sales”. Genom större transparens och effektiva system kan 

möjligheten för småföretag att ta del av auktioner av statlig egendom öka, till exempel kan företagen  

hyra kommunalt ägda lokaler för att bedriva affärsverksamhet, eller buda på att utrymmen i godsvagnar. 

Detta kommer sannolikt att minska korruption och möjliggöra en mer effektivt nyttande av resurserna 

som små och medelstora företag har.   

1.2 Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och 

mer utvecklad rättsstat 

Mål 3: En mer effektiv offentlig förvaltning med stärkt administrativ kapacitet 

att genomföra reformer för EU-närmandet 

Strategimål  

 

Reformerna av den statliga förvaltningen har fortsatt under 2019 med en smärre inbromsning i samband 

med valen.  Närmare 2 500 experter har med budgetstöd från EU13 anställts vid olika ministerier för att 

stötta arbetet med reformer och policyutveckling. Dessa har till uppgift att tillsammans med 

nyetablerade statssekretariat skynda på reformarbetet, öka professionalismen och bidra till kontinuitet.  

Den nya regeringen sätter decentralisering högt på sin politiska agenda. Det lokala självstyret och 

decentraliseringen fortsätter att utvecklas. I slutet av februari 2020 har det redan bildats 1 048 hromadas 

(kommuner)14 genom frivillig sammanslagning sedan processen startade 2015. Detta kan jämföras med 

874 sammanslagna hromadas i december 2018.15 Sammanslagningarna inkluderar närmare 50 procent 

av alla territoriella enheter i Ukrainas ursprungliga territorialindelning. 

Ukrainas nya regering har som ambition att slutföra landets nya territoriella indelning under 2020 och i 

slutet av februari förväntas alla oblast (län) ha inkommit med sina respektive planer för sammanslagning 

av territoriella enheter till hromadas. I december 2019 presenterade regeringen ett förslag till 

grundlagsändringar som ska möjliggöra den nya territoriella indelningen och kodifiera 

maktfördelningen mellan central, läns- och kommunnivå i tid till nästa omgång av lokala val. Förslaget 

kritiserades såväl av nationella kommun- och regionförbund som av det internationella samfundet, som 

ansåg att det strider mot Europakonventionens principer för det kommunala självstyret och inte tar 

hänsyn till kommunernas intressen. Bland annat föreslogs införandet av ett tillsynssystem av centralt 

utnämnda så kallade ”prefekter” med vaga och potentiellt alltför långtgående befogenheter att överpröva 

eller annullera beslut som fattats av kommunerna själva. Förslaget drogs tillbaka efter stark kritik från 

radaledamöter, kommun- och länsorganisationer och från internationella samfundet, och i början av 

2020 har nu en process tagit vid med öppna konsultationer16 som ska resultera i ett nytt förslag att 

presentera för parlamentet. 

Reformer av den offentliga finansiella förvaltningen kvarstår som ett prioriterat område i regeringens 

reformplan17 som presenterades i september 2019. Under året har ansvaret för skatter och tull separerats 

och förvaltas nu av två separata myndigheter i syfte att göra förvaltningen mer funktionell.  

 

 

13 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eni_2016_sm_ii_ad_039569.pdf  
14 https://decentralization.gov.ua/gromada  
15 https://decentralization.gov.ua/en/news/11966  
16 https://decentralization.gov.ua/news/12213  
17 https://program.kmu.gov.ua   

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eni_2016_sm_ii_ad_039569.pdf
https://decentralization.gov.ua/gromada
https://decentralization.gov.ua/en/news/11966
https://decentralization.gov.ua/news/12213
https://program.kmu.gov.ua/
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Portfölj  

 

Portföljens sammansättning är fortsatt mycket relevant och fokuserar, liksom tidigare, på 

decentralisering och offentlig finansiell förvaltning inom det bredare området offentlig 

förvaltningsreform. Under 2020 förväntas betydande lagändringar inklusive grundlagsändringar för att 

slutföra kommunsammanslagningarna och stabilisera reformen av det kommunala självstyret.  Denna 

utveckling kommer att följas bland annat inom givarsamordningen inom decentraliseringen som Sverige 

leder under 2020 tillsammans med Ministeriet för Utveckling av Kommuner och Territorier (tidigare 

Ministeriet för regional utveckling).  

Portföljens prioriteringar kommer att ligga inom sektoriell decentralisering, i synnerhet inom fiskal 

decentralisering och utbildning, utveckling av service till medborgare i nybildade kommuner och i 

konfliktdrabbade områden, samt stöd till utvecklingen av digitalisering och automatisering av tjänster 

på nationell nivå. Under 2019 har ambassaden fattat beslut om ett treårigt stödprogram för 

decentraliseringen i Ukraina18. Programmet genomförs av SKR och bygger på resultat som uppnåtts i 

SKR:s föregående insats. Bland annat kommer man att fortsätta stödja decentralisering av 

utbildningssektorn, utveckla kapaciteten hos det Ukrainska Förbundet för Amalgamerade Kommuner, 

samt att stödja parlamentet i decentraliseringsfrågor och dela nordiska erfarenheter.  

Under 2019 har ambassaden påbörjat upphandlingen av en genomförare av stödet till offentlig finansiell 

styrning inom ramen för insatsen “EU4PFM” som delegerats till Sida av EU-kommissionen19. Ett 

myndighetssamarbete mellan svenska Skatteverket och deras ukrainska motsvarighet har förberetts 

genom en förstudie. Insatsen som nu bereds kommer att fokusera på utveckling av digitala tjänster samt 

att göra den ukrainska skattemyndigheten mer serviceorienterad. 

Mål 4: Offentliga tjänster levereras av bättre kvalitet, utifrån principer om icke-

diskriminering och lika rättigheter och med minskad korruption 

Strategimål  

Under strategiperioden har flera initiativ tagits för att modernisera den offentliga servicen, såväl 

nationella initiativ, som projekt med omfattande givarstöd. Trots detta är flera tjänsteområden 

fortfarande eftersatta och har inte nått en tillfredsställande nivå. Den nya regeringens retorik kretsar 

mycket kring “Staten som serviceutförare” och de har arbetat intensivt med utvecklingen av konceptet 

“Staten i din smartphone”. Ett förstärkt fokus på digitalisering märks inte minst på att den statliga 

myndigheten för e-governance som under 2019 ombildats till Ministeriet för digital transformering och 

givits en framträdande roll. Ministern är vice premiärminister och har bland annat fått ett samlat ansvar 

för administrativ service, inklusive uppföljning av detsamma.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den nya regeringen har ett större uttalat intresse för offentliga tjänster, 

och tar alla givna tillfällen att kommunicera vikten av att göra offentliga tjänster mer tillgängliga. Ett 

exempel på regeringens digitala initiativ är den statliga webb-portalen för elektroniska tjänster - ”Diia”, 

som lanserades i februari 2020. Intentionen är att medborgare ska ges tillgång till ett brett spektrum av 

elektroniska tjänster via portalen, men i skrivande stund ger den endast möjlighet att ha sitt körkort i 

elektroniskt format. Samtidigt med lansering av e-lösningar finns också ett uttalat fokus på att etablera 

ännu flera fysiska servicecenter av olika slag. 

 

18 PLANit ID: 12046 
19 PLANit ID: 11372 
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Flera lagändringar sedan decentraliseringen startade har gett kommunerna större befogenheter och 

möjligheter att tillhandahålla fler typer av service på lokal nivå, vilket har lett till ökad geografisk 

tillgänglighet.  

De farhågor som finns kring den positiva utvecklingen är att den nya regeringen har mycket bråttom att 

visa resultat och det finns en risk att flera av reformerna inte är tillräckligt väl förberedda. Till exempel 

är kostnaderna och ansvaret för desamma inte tillräckligt analyserade. Därtill sker decentraliseringen av 

tjänsteutförande i en kontext där den nya territoriella indelningen inte är slutförd vilket kan få 

konsekvenser för ansvarsfördelningen på sikt.  Den sammantagna bedömningen är att utvecklingen går 

delvis framåt.  

Portfölj  

 

Portföljens sammansättning är fortsatt relevant och har ett huvudsakligt fokus på utveckling av 

administrativa tjänster och etablering av administrativa servicecenter i nybildade kommuner.   

Inom ramen för EU:s stöd till decentraliseringsreformen U-LEAD20, genomför Sverige sedan 2016 

den komponent som syftar till att stödja utvecklingen av administrativ service till befolkningen. I 

slutet av februari 2020 var urvalet av partner-hromadas avslutat och totalt 490 nybildade kommuner 

valts ut för att få stöd till etablering eller modernisering av sina administrativa servicecenter (ASC). 

Under 2019 har 108 av dessa öppnats med institutionellt och fysiskt stöd från programmet. Totalt 

sedan 2016 har hittills 144 center öppnats21. Därtill har IT-systemet ”Trembita”, som ska möjliggöra 

utbyte av information mellan myndigheter och mellan statliga register, vidareutvecklats och fler 

användare har anslutit sig. Trembita har också visat sig vara en förutsättning för att regeringens nya 

plattform för e-service ”Diia” ska fungera och har delvis byggts ut för att anpassats till Diia.  

FBA fortsätter sitt projekt för uppbyggnad av rättsstaten (Rule of Law). 22 Projektet som löper sedan 

2014 och har förlängts till 2020 med ett nytt fokus på tillgång till samhällsservice för den mest 

konfliktdrabbade delen av befolkningen, med aktiviteter på såväl nationell som lokal nivå.    

Mål 5: Ett mer effektivt rättsväsende, som i högre utsträckning garanterar 

rätten till en rättvis rättegång, i enlighet med europeisk standard 

Strategimål  

 

Endast 12% av allmänheten angav att de kände förtroende för Ukrainas rättsväsende 2019.23 Små 

förbättringar gjordes under året. Den mest signifikanta utvecklingen var introduktionen av en lag som 

ska nylansera de tillsynsorgan som reglerar tillsättningen och valet av domare till högsta domstolen. 

Lagen har fått kritik från Europarådets Venedigkommission eftersom den inte skulle reformera den 

kontroversiella ”High Council of Justice (HCJ)”, den högsta instansen i Ukrainas rättsväsende. 

Venedigkommissionen kritiserade även minskningen av antalet domare från 200 till 100 i högsta 

domstolen.  

 

20 PLANit ID: 11067, 11352, 11353, 13433, 55070091, 12049 
21 Resultaten beskrivs i Sidas rapport ”Bi-Annual Report to the Delegation of the European Union to Ukraine 

Component 2 of U-LEAD with Europe – Support to Improved Administrative Service Delivery 1 July – 31 December 2019” 

och kan följas på projektets hemsida https://tsnap.ulead.org.ua/ 
22 Projektets syfte är att förbättra service på local nivå med hänsyn till rättsstatens principer. Projektet löper från 2014 till 

2020 med en total budget om MSEK 35,711 Planit ID: 55070053 
23 https://rpr.org.ua/en/news/a-mere-12-trust-why-have-ukrainians-lost-trust-in-courts/ 

 

 

https://tsnap.ulead.org.ua/
https://rpr.org.ua/en/news/a-mere-12-trust-why-have-ukrainians-lost-trust-in-courts/
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Portfölj  

 

Flera givare stödjer insatser inom detta område men få av dem har det mandat och den kapacitet som 

krävs för att bidra till förändringar. Ambassaden fortsatte att bistå genom insatser i nära samarbete med 

andra aktörer (huvudsakligen EU) för att följa upp reformer. Ambassaden har givit stöd till kampanjen 

”Filter the Judiciary!” som genomförs av NGOn Centre for Democracy and Rule of Law (CEDEM)24. 

Kampanjen bidrog bl.a. till att förhindra några domare, som brustit i sin utövning, från att tillträda som 

domare i den nya högsta domstolen. Även organisationen DEJURE Foundation spelade en viktig roll 

genom att stödja policyarbetet och driva frågan om att nylansera reformen av rättsväsendet25. 

Mål 6: Minskat könsrelaterat våld, hatbrott och människohandel 

Strategimål  

Se mål 12 nedan 

Portfölj  

Se mål 12 nedan 

Mål 8: Ett mer pluralistiskt civilt samhälle inklusive politiska partier med stärkt 

folklig förankring 

Mål 9: Förbättrade förutsättningar för demokratiskt ansvarsutkrävande och 

deltagande i politiska processer inklusive främjande av fria val  

Strategimål 8 och 9  

 

Civilsamhället fortsatte att spela en viktig roll i Ukraina genom att påverka beslutsfattare och driva 

opinionsarbete, i syfte att driva på implementeringen av nyckelreformer. Initialt fanns det indikationer 

på att den nya regeringen och presidenten inte ansåg att det var relevant att ha en dialog med 

civilsamhället, men detta har successivt förändrats till det bättre.  

Samtidigt visade en opinionsundersökning i oktober 2019 på att volontärengagemanget hade sjunkit 

med 50 procent under 2019 (från 18% under 2018 till 9% under 2019), samma nivå som före 

EuroMajdan (10% under 2012).26 Enligt undersökningen beror minskningen på en trötthet efter fem år 

av krig, långsamma reformprocesser samt att attacker mot antikorruptionsaktivister inte hade utretts. 

Lagen som tvingade antikorruptionsaktivister att offentligt deklarera sina tillgångar hade inte upphävts. 

De flesta politiska partierna i Radan stöttade introduktionen av ett proportionellt system med öppna 

partilistor för parlaments- och kommunval 2019. Även internationella samfundet och experter såg 

positivt på antagandet av en ny vallag som innebar att Ukrainas valsystem reformerades: från ett blandat 

valsystem (enmansvalkretsar med en proportionell fördelning av parlamentariker från partilistor) till 

öppna listor med proportionell representation.  

 

 

 

24 Planit ID: 11151 . Rapport finns på : https://cedem.org.ua/en/direction-rule-of-law/chesno-filter-judiciary 
25 Planit ID: 11195 . Rapport finns på: https://en.dejure.foundation 
26 https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/8/7228436/ 

 

https://cedem.org.ua/en/direction-rule-of-law/chesno-filter-judiciary
https://en.dejure.foundation/
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/8/7228436/
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Portfölj 8 och 9  

 

Ambassadens portfölj inom området bedöms vara välbalanserad både när det gäller stödet till 

civilsamhället och när det gäller att svara upp mot regeringens reforminitiativ. 

Ambassaden fortsatte att ge stöd till Ukrainas civilsamhälle inom två huvudområden.  Det första 

området stödet innefattar strategiskt viktiga organisationer som agerar ”watchdogs” och opinionsbildare. 

Det andra området är stödet till mindre organisationer genom Think Tanks Development Initiative 

(TTDI – 21 medlemmar)27 och Environmental Policy and Advocacy Initiative for Ukraine (EPAU – 15 

medlemmar)28. Båda dessa insatser genomförs s av International Renaissance Foundation som ger bidrag 

och rådgivning till organisationer.  

Civilsamhällets relevans i Ukraina under 2019 kan inte överskattas. Civilsamhället har aktivt arbetat, 

genom opinionsarbete och tematisk expertkunskap, med att påverka institutioner och reformer i 

demokratisk riktning, i synnerhet efter valet. 

Mål 10: Friare och mer oberoende media 

Strategimål  

 

Mediekonsumtionen i Ukraina fortsatte att förändras under 2019. Internet och sociala medier blev för 

första gången mer populära än TV, enligt den årliga Internews Media Consumption Survey. Det var en 

positiv utveckling eftersom det innebar ökad pluralism: Ukrainska oligarker har kontrollerat ukrainska 

Tv-kanaler i många år (och har fortfarande en stor påverkan genom sitt ägande). Oberoende medier i 

Ukraina har också prövats genom krympande reklamintäkter när sociala medier tar över. En annan viktig 

trend var en betydande minskning (11% jämfört med 2018) av allmänhetens förtroende för alla typer av 

media.29 När det gällde journalisters säkerhet ökade antalet attacker mot journalister under 2019 och 

straffrihet för brott som begåtts mot journalister kvarstod.30 

Efter parlamentsvalet 2019 blev ett betydande antal personer från den kommersiella mediesektorn 

parlamentsledamöter. Deras syn på medierna har börjat påverka medieregleringen. Den rättsliga ramen 

för medierna blev en prioriterad fråga. En viktig lag som syftar till att uppfylla associeringsavtalet mellan 

EU och Ukraina kan komma att antas nästa år. Utvecklingen när det gäller arbetet mot hybridangrepp 

och desinformation var negativ. Ett nytt lagförslag som skulle möjliggöra sanktioner mot medier och 

straffrättsliga åtgärder mot individer är under framtagande. Om lagförslaget antas i sin nuvarande form 

riskerar det få en negativ effekt på mediefriheten och det har kritiserats av civilsamhället och 

internationella samfundet. 

Portfölj  

 

2019 fortsatte portföljen att fokusera på att etablera public service  som en effektiv institution i Ukraina, 

både för att stödja regeringen in sina åtaganden i ramen av Associeringsavtalet men också för att stärka 

oberoende media som verktyg för att motverka desinformation och propaganda. 

 

27 Planit ID: 11195 
28 Planit ID: 12686 
29 2019 USAID - Internews Annual Media Consumption Survey, conducted by InMind 

https://drive.google.com/file/d/1cRPOx_T5g4OWpG9BeYxPZu4k6x7cIv71/view 
30 Report by Institute of Mass Information, trusted partner of Reporters without Borders 

https://imi.org.ua/en/monitorings/freedom-of-speech-in-ukraine-deteriorated-imi-i31288 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1cRPOx_T5g4OWpG9BeYxPZu4k6x7cIv71/view
https://imi.org.ua/en/monitorings/freedom-of-speech-in-ukraine-deteriorated-imi-i31288
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Under 2019 gav ambassaden stöd till Sveriges Radio Media Development Office utveckling av public 

service31. Stödet resulterade bl.a. i lanseringen av den statliga regionala nyhetssajten ”Suspilne Media” 

som fick en miljon visningar under den första månaden32.  Andra resultat är utvecklingen av det 

redaktionella innehållet, elektronisk processhantering på regional nivå, samt tillhandahållande av 

modern utrustning på fyra regionala pilotstationer (Rivne, Charkiv, Ivano-Frankivsk och Lviv). Under 

2020–2021 kommer projektet att omfatta hela landet. 

Ambassaden fortsatte 2019 att genomföra kärnstödsprogrammet till fyra NGOs aktiva inom 

mediaområdet med inriktning på implementering av AA/DCFTA-mediaåtaganden, utveckling av 

yrkesnormer, en paraplyorganisation för regional media, samt en oberoende mediaorganisation som 

etablerades under EuroMajdan. 

Mål 11: Att partnerländerna i högre grad uppfyller internationella och nationella 

åtaganden för mänskliga rättigheter, jämställdhet (inklusive EU:s strategi för 

jämställdhet), och icke-diskriminering 

Strategimål  

 

Kriget i östra Ukraina och den illegala annekteringen av Krim försvårade arbetet med att främja 

mänskliga rättigheter i Ukraina. Under 2019 försämrades situationen för minoritetsgrupper såsom 

krimtatarer och romer. Antalet trakasseriermot krimtatarer ökade markant under första halvan av 2019. 

Polisen medverkade till att Prideparader kunde genomföras i flera större städer, men det förekom ofta 

att anti-HBTQ-grupper utan att straffas saboterade mindre evenemang som organiserats av HBTQ-

grupper. 

Enligt MR-organisationer har Ukraina inte gjort konkreta framsteg när det gällde implementeringen av 

National Human Rights Strategy (NHRS) under 2019, inklusive NHRS National Action Plan. Av 

planerade aktiviteter implementerades 33%, 18,8% implementerades delvis, 18,8% var pågående och 

28,5% implementerades inte alls 33 

Portfölj  

 

Portföljen fortsätter vara relevant givet kvarstående behov av att fortsatt följa upp Ukrainas åtaganden 

om mänskliga rättigheter, samt att belysa situationen i Krim. Under förra året lanserades ett treårigt 

projekt i samarbete med svenska RFSL för att möta behovet från HBTQ-samhället Ukraina och öka 

HBTQ-aktörers kapacitet34. 

Fortsatt stöd till Center for Civil Liberties (CCL)35, civilsamhällesorganisationer som arbetar för 

mänskliga rättigheter, International Documentary Human Rights Festival Docudays UA36, UN 

WOMEN37 och NDI38 innebar att ambassaden tog tydlig ställning i MR-frågor. Genom stödet till CCL 

kunde övervakning av Ukrainas nationella och internationella åtagande om mänskliga rättigheter 

 

31 Planit ID: 11150 
32 https://corp.suspilne.media/newsdetails/2113 
33 http://hro.org.ua/index.php?r=9 
34 Planit ID: 13510 
35 Planit ID: 12132 
36 Planit ID: 12806 
37 Planit ID: 10775 
38 Planit ID: 11495 

 

https://corp.suspilne.media/newsdetails/2113
http://hro.org.ua/index.php?r=9
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genomföras på ett inkluderande sätt underifrån. Detta har åstadkommits tack vare organisationens breda 

fokus, insamling av data genom övervakningen av mänskliga rättigheter i fält (inklusive på Krim och 

östra Ukraina), stöd i rättstvister, samt lobbyverksamhet och opinionsbildning på policynivå.  

Sverige stöder också UN Human Rights Monitoring Mission i Ukraina (OHCHR/UNHRMMU)39 som 

övervakar mänskliga rättigheter i östra Ukraina och har spelat en viktig roll i utvecklingen av MR-

arkitekturen i landet. En EU-finansierad utvärdering av organisationen 2019 visar på goda resultat. 

Mål 12: Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att utforma sina 

liv 

Strategimål 6 +12  

 

Enligt International Gender Gap index låg Ukraina på 59:e plats (av 153 länder) 2019, vilket är en 

förbättring från föregående år. 40  Alltfler ukrainare stöttar kvinnors politiska ambitioner. Enligt NDI:s 

nationella opinionsundersökning i maj 2019 ville 62% av ukrainarna se en jämnare könsbalans i 

politiken.41 Efter parlamentsvalet 2019 var 21% av parlamentsledamöterna kvinnor, den högsta siffran 

någonsin, men Ukraina ligger fortfarande under genomsnittet i Europa. En könskvot ingick i en ny lag 

som Radan antog 2019. 

Förbättringar i lagstiftningen om jämställdhet har ännu inte lett till en jämnare fördelning av möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter mellan män och kvinnor. Arbetsmarknaden är ojämnställd och 

löneskillnaden ökade från 24% till 26% under 2019.42 Enligt UNFPA ansåg en majoritet av ukrainska 

män att det finns ”manliga” och ”kvinnliga” yrken. Mer än 40% av de ukrainska männen ansåg att 

kvinnor borde tillbringa mer tid med familjen istället för att jobba.43 Enligt OSSE uppgav 67% av 

ukrainska kvinnor att de hade utsatts psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld av en närstående.44 

Ukrainas ”2019 Government Action Plan” visar att regeringen har för avsikt att integrera jämställdhet i 

decentraliseringsreformen och introducera nya metoder för insamlingen av könsdisaggregerad statistik 

inom vissa områden. Efter valen 2019 är det tydligt att jämställdhetsfrågor nedprioriterats. Trots vissa 

framsteg att integrera jämställdhet i regeringens policy och budget är systematisk 

jämställdhetsintegrering fortfarande begränsad, särskilt när det gäller finansiella åtaganden och 

uppföljningsmekanismer. Det finns även utmaningar när det gäller samordningen mellan regeringen och 

regionala och lokala myndigheter samt inom civilsamhället.  

Under 2019 ökade antalet värdekonservativa aktörer som aktivt motarbetar jämställdhetsagendan, en 

trend som troligen fortsätter under 2020. Istanbulkonventionen har inte ratificerats och sannolikheten 

att den kommer att ratificeras bedöms vara låg. 

När det gällde kvinnor, fred och säkerhet i Ukraina fortsatte implementeringen av den reviderade 

National Action Plan on UNSCR 1325 (NAP 1325) för 2016–2020. Bland säkerhets- och 

försvarsintitutionerna utgör Inrikesdepartementet det bästa exemplet på framsteg, eftersom ministeriet 

antog sektorsplaner för 1325 och hade övervakningssystem på plats. 

 

 

39 http://www.un.org.ua/en/publications-and-reports Planit ID: 11564 
40 Global Gender Gap Report 2020 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 
41 https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-opportunities-and-challenges-facing-ukraine-s-democratic-transition 
42 http://un.org.ua/en/resident-coordinator-system/gender-equality 
43 https://www.unfpa.org/news/men-ukraine-hold-fast-gender-norms-landmark-study-finds 
44 OSCE-led survey on violence against women “Well-being and safety of women” 

https://www.osce.org/secretariat/440312?download=true 

 

http://www.un.org.ua/en/publications-and-reports
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-opportunities-and-challenges-facing-ukraine-s-democratic-transition
http://un.org.ua/en/resident-coordinator-system/gender-equality
https://www.unfpa.org/news/men-ukraine-hold-fast-gender-norms-landmark-study-finds
https://www.osce.org/secretariat/440312?download=true
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Portfölj 6 + 12  

 

Många av de ovan nämnda positiva resultaten uppnåddes på grund av den expertis som levererades 

genom de olika projekt och program som ambassaden stödjer. Sverige fortsatte att vara den största 

givaren inom jämställdhetsområdet i Ukraina och en stark förespråkare för jämställdhet i alla relevanta 

forum.   

När det gällde regeringens arbete med en jämställdhetsintegrerad budgetprocess ”gender budgeting”45 

hade över 300 budgetprogram analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv inom alla sektorer på statlig och 

lokal nivå under 201946. Alla 24 oblasts arbetar med genderbudgetering. Sammanslagna territoriella 

enheter (hromadas) började arbeta med gender budgetering genom direkt stöd eller samarbete med UN 

Women47 och NDI48.   

När det gäller att motverka stereotyper och stärka kvinnors politiska deltagande bidrog svenskt stöd till 

att olika initiativ inom jämställdhetsområdet nådde 21 miljoner ukrainare49. Exempel på detta är 

böckerna "She did it" och "She also did it" - det största bokprojektet om kända ukrainska kvinnor i 

Ukraina. Kampanjen #HeforShe utökade sin verksamhet 2019 och den engagerade opinionsledare från 

olika delar av samhället. Det ukrainska utrikesdepartementet genomgick en jämställdhetsrevision i sin 

verksamhet och bidrog därmed till att främja detta tillvägagångssätt bland andra statliga institutioner.  

Mål 13: Ökat förtroende och försoning mellan parterna i och mellan länderna 

Strategimål  

 

Säkerhetsläget i östra Ukraina förblir instabilt och spänt. Trots en rad nya åtaganden om eldupphör 

förekom dagligen brott mot eldupphör på båda sidor, användning av tunga vapen, samt förstörelse av 

kritiska civila infrastrukturer. Gemensam infrastruktur och civila tillgångar nära kontaktlinjen 

attackerades också, vilket innebär att miljoner människor riskerar att förlora tillgång till vatten, 

hälsovård, utbildning och uppvärmning.  

En av president Zelenskyjs högsta prioriteringar är fred i östra Ukraina. Allmänhetens förtroende för 

statliga institutioner var låg före valet 2019, men efter valet ökade förtroendesiffrorna i områden som 

präglats av kriget. I slutet av 2019 skedde en fångutväxling mellan Ukraina och Ryssland samt ett 

toppmöte i Normandie-formatet, där Ukraina gick med på att dra tillbaka ukrainska militära styrkor från 

vissa delar av kontaktlinjen. Tre områden för ömsesidiga militära tillbakadraganden överenskoms också. 

Dock fortsatte sammandrabbningarna och de ryskstödda separatisterna återupprättade kontrollen över 

de territorierna som Ukraina lämnade. Normandie-toppmötet ledde till överenskommelser om att hålla 

tillbaka trupper och etablera fler kontrollpunkter för medborgarna att korsa kontaktlinjen. Det förblir 

dock oklart i vad mån parterna faktiskt lyckas genomföra de åtaganden som överenskoms vid toppmötet 

i Paris.  

  

 

45 Planit ID: 55070047 
46 Annual Report 2019 Gender Responsive Budgeting Project, 2020, sida 8 
47 Planit ID: 10775 
48 Planit ID: 11495 
49 Tagen utifrån sammanfattning för portföljgenomgång med regeringens enhet för givarkoordinering. Rapporten kommer 

publiceras 30 April 2019 
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Portfölj  

Ambassaden fortsätter att arbeta med myndigheter på lokal och nationell givet det fortsatta behovet av 

stöd för återhämtning och återuppbyggnad i östra Ukraina.  

Genom Multi Partner Trust Fund50 (som genomförs av Världsbanken) bidrog Sverige till att bygga 

kapacitet hos det nybildade ”Ministry of veterans and temporarily occupied territories of Ukraine”, samt 

att främja the ekonomisk återuppbyggnad iDonbass-regionen i östra Ukraina. Dettaär en viktig 

förutsättning för den regeringsledda rehabiliteringen av regionen vilken innefattar ett lån på 100 miljoner 

dollar från Världsbanken. 

Under 2019 stödde Kvinna till Kvinna Foundation kvinnoorganisationer i Ukraina för att delta i 

diskussioner om fred och konfliktlösning. Senare samma år avvecklades samarbetet med Kvinna till 

Kvinna i Ukraina. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot 

miljöpåverkan och klimatförändringar  

Mål 14: Att partnerländerna i högre grad uppfyller EU:s regelverk och 

internationella överenskommelser för miljö, klimat och energi 

Strategimål  

 

Regeringsskiftet 2019 hade stark påverkan på utvecklingen inom området. Den nya regeringen med 

Hontjaruk som premiärminister slog samman energidepartementet och miljödepartementet. Det blev en 

ökad tydlighet i regeringens prioriteringar, fokus kommer att ligga på klimatet, energieffektivisering och 

energiberoende. 

Under 2019 har Ukraina fortsatt arbetet med att anpassa sin lagstiftning till EU-förordningar och 

internationella avtal. Under denna period kunde man notera några framgångar: slutförandet av 

gastransporter, antagandet av lagen om övervakning, rapportering och verifiering av växthusgaser, 

utveckling och godkännande av flera strategiska begrepp (de globala målen för hållbar utveckling, en 

statlig miljöpolicy, avfallshantering, osv). Flera andra åtgärder har dock inte genomförts i enlighet med 

associeringsavtalet: Endast 12 av 164 åtgärder som identifierats i associeringsavtalet hade genomförts.51 

Regeringen avser att anta en lag om energieffektivisering 2020. Klimat och energi ska integreras och 

vidareutveckling väntas 2020.  

Arbetet med att transformera elmarknaden är på gång, i enlighet med en ny mer flexibel modell enligt 

internationella normer. Innan den nya stödmekanismen för förnybar energi baserad på auktionsmodellen 

kan implementeras har regeringen dialog med investerare inom denna sektor för att åstadkomma en 

ömsesidig minskning av den nuvarande inmatningstariffen (feed-in tariff).  

Portfölj  

 

Ambassaden har använt sig av strategisk dialog med regeringen genom flera insatser som syftar till att 

introducera EU-regler på miljöområdet, klimat och energi. Ambassaden fokuserade på att använda sig 

 

50 Planit ID: 11415 
51Association Agreement Navigator:  http://navigator.eurointegration.com.ua/tasks 

 

 

http://navigator.eurointegration.com.ua/tasks
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av erfarenheter från Sverige och nordiska länder. Stödet har kanaliserats genom konkreta projekt i 

samarbete med starka institutioner med svenskt stöd som UNDP52, EBRD53 och NEFCO54.  

I ramen av UNDP insatsen har implementering och uppföljning av lagen om ”Environmental Impact 

Assessment” genomförts. 2019 uppdaterad version av registren där alla miljökonsekvensbedömningar 

registreras lanserats Utöver detta har UNDP givit stöd till utvecklingen av flera lagar i ramen av 

Ukrainas ”green agenda” av vilka flera har antagits under året. EBRD har varit ledande i utvecklingen 

av Ukrainas nationella klimatplan ”nationally determined contributions” i ramen av Paris Agendan, 

med mål att dessa kommer presenteras i mitten av 2020. 

Civilsamhället spelar en viktig roll i denna process genom att bidra till debatten, göra egna analyser, 

utveckla lagstiftningen och kommentera utkast (se mål 15). Under 2019 har detta område fortsatt att 

vara en viktig del i ambassadens arbete med flera insatser för att bland annat stödja civilsamhällets roll 

i policyprocessen och för att stötta kommuner i att utveckla miljöpolicy. 

Mål 15: Stärkt miljömässigt ansvarstagande hos allmänhet, näringsliv och 

civilsamhälle 

Strategimål  

 

Miljöfrågor och miljöproblem är mycket viktiga för allmänheten i Ukraina men förståelsen för dessa 

utmaningar kan ofta vara begränsad. Frågor som har en direkt påverkan på samhället (avfallshantering, 

vatten- och luftförorening, avskogning, osv.) anses vara viktigare än globala frågor som 

klimatförändringar. 

Näringslivet är alltmer involverat i främjandet av flera initiativ såsom avfallshantering, 

energieffektivisering, gröna produktetiketter och begränsad återvinning. Miljö- och energiministeriet 

leder arbetet, men dess kapacitet är svag i förhållande till de stora och viktiga frågorna inom dess 

mandat; energipolitik, klimatpolitisk, bevarande av biologisk mångfald och hållbar resurshantering, 

Ministeriets ”Reform Support Team” har åtgärdat de mest allvarliga bristerna och organiserat sitt arbete 

i linje med prioriteringar för varje sektor.  

Civilsamhället spelar en mycket viktig roll för att främja miljöansvar, utveckla och påverka politiken, 

och öka medvetenheten om dessa frågor. Civilsamhällets arbete har lett till att miljöfrågor fick större 

genomslag i president- och parlamentsvalet 2019 i Ukraina (59 procent av alla politiska partier hade en 

miljöagenda)55.  

Portfölj  

 

Ambassadens noterar en positiv tendens inom detta område och att det finns goda förutsättningar för 

synergier mellan tekniskt och finansiellt stöd från internationella organisationer för att driva reformer 

och civilsamhällesorganisationer som kan verka att förankra dessa. 

Ambassaden ger stöd främst genom civilsamhällesorganisationer i form av kärnstöd till det omfattande 

”Environment CSO development initiative”56 som syftar till att stödja civilsamhället i policyprocesser. 

 

52 Planit ID: 12053 
53 Planit ID: 11821 
54 Planit ID: 71500050 
55 Green Agenda in Ukrainian Parliamentary Elections 2019, UNDP, 2020, Sida 7 
56 Planit ID: 12686 
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Några aktiviteter som också bidrar till detta område är tekniskt stöd till regeringen och parlamentet i 

miljö-, klimat- och energifrågor och teknisk hjälp genom EBRD57 och NEFCO58.  

 Mål 16: Mer hållbar samhällsservice inom områden som vatten och avlopp, 

avfallshantering, energieffektivisering och förnybar energi 

Strategimål  

 

Vid slutet av 2019 hade flera viktiga lagar antagits: en ny energieffektiviseringsfond, kommersiell 

mätning och fakturering ´, hushållstjänster, och byggnaders energieffektivitet. Implementeringen av 

dessa lagar har pågått i över ett år. Vissa övergripande delar av lagstiftningen saknas, såsom lagen om 

energieffektivisering. Problemen relaterade till investeringar i den kommunala försörjningssektorn 

fördröjer nästan alla sådana projekt genom ineffektiva subventionssystem, överreglering och otydliga 

skatter, gamla ackumulerade skulder, flera administrationsnivåer för att godkänna investeringar, osv. 

Efterfrågan på investeringar i den kommunala infrastrukturen är fortfarande väldigt hög med ytterst få 

tillgängliga alternativ. Förutom direkt finansiering från budgeten kan fjärrvärme och 

energieffektivisering, avfallshantering, vatten och sanering och kollektivtrafik endast dra nytta av 

koncessionsfinansiering från internationella finansiella institutioner. Tillgång till finansiering för 

kommunala projekt förblir begränsad och till och med IFI-lån måste kompletteras av givare i form av 

tekniskt stöd, investeringsbidrag och garantier.  

Reformen av energi- och allmänna försörjningsregleringar var färdig 2018, men man har inte sett 

positiva resultat än. Totalt sett skapade decentraliseringsreformen (med mer kapacitet och resurser till 

kommuner) högre efterfrågan och investeringsmöjligheter. Nya hinder för investeringar (t.ex. lagen om 

statligt stöd), låg implementeringskapacitet på den kommunala nivån, den lokala politiken och brist på 

personal fördröjer utvecklingen och genomförandet av projekt. 

Portfölj  

 

Ambassaden uppfattar att det finns stor efterfråga för finansiering av infrastruktur och teknisk 

kompetens, vilket portföljen svarar upp mot. Detta typ av konkreta stöd har också gett en stor 

hävstångseffekt när det gäller att omsätta svenska och internationella riktlinjer inom policyarbetet.  

När det gäller den kommunala infrastrukturen ger Sverige tekniskt stöd, bidrag (inklusive E5P), 

garantier och olika kompletterande åtgärder kopplade till låneprogram som EBRD och NEFCO. Genom 

programmet DemoUkrainaDH59 ger Sida tekniskt stöd och bidrag till NEFCO:s småskaliga 

investeringar i fjärrvärme. Sweden-Ukraine District Heating Fund med NEFCO lanserades 201960 som 

en fortsättning av tidigare arbete inom denna sektor. Samarbetet med EBRD stärktes 2019 när stödet 

gavs tillEBRD:s initiativ ”Green Cities” i Ukraina, som syftar till att ge tekniskt stöd för kommuners 

strategiska miljöarbete61. 

 

57 Planit ID: 53060018 
58 Planit ID: 71500050 
59 Planit ID: 71500047  
60 Planit ID: 12051 
61 Planit ID: 53060018 
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 4 Implikationer för innevarande strategiperiod 

• Inga väsentliga förändringar behöver göras i portföljen såtillvida inte drastiska förändring sker 

inom strategisammanhanget. Ambassadens portfölj har visat sig vara fortsatt relevant med den 

nya regeringen och parlamentet och prioriteringarna är tydligt definierade.  

 

• Pågående insatser är effektiva och genomförs till stor del av långvariga genomförande 

samarbetspartner med hög kapacitet. Det möjliggör en stor flexibilitet att göra justeringar 

inom portföljen om strategisammanhanget förändras. Det strategiska kärnstödsprogrammet till 

civilsamhällesorganisationer fortsätter att utvecklas. 

 

• Ambassaden planerar insatser och förlängningar av projekt under 2020 vilket innebär att 

portföljen kommer att kunna brygga över till den nya strategiperioden – en ny strategi 

förbereds för åren 2021–2027. 

 

• Ambassaden har nyligen förstärkts med ytterligare handläggare för EU-delegerat stöd inom 

budgetreform (inom ramen för EU4PFM programmet). Ytterligare förstärkning i form av en 

utsänd controller sker i augusti i år. En handlingsplan för ISK-frågor påbörjades 2019 och ett 

kvalitetssäkringsteam skapades på reformsektionen bestående av den lokala controllern och 

programadministratörerna.  Detta kommer innebära en viss avlastning framöver och större 

utrymme att fokusera på kvalitetssäkring och uppföljning.  

• Tempot med vilket lagförslag och reformer presenteras har inneburit att arbetsbelastningen på 

ambassaden har ökat markant, särskilt inom områden där Sverige har en ledande roll inom 

givarsamfundet, som decentralisering och media.  

 

• Ambassaden kommer att ha fokus på att färdigställa den multidimensionella 

fattigdomsanalysen och arbeta med underlaget till den nya regionala strategin. ISK-

handlingsplanen kommer att färdigställas och arbetet med att förenkla det administrativa 

arbetet att fortsätta. 
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Bilaga 1 Bisi rapport P6 Ukraina 2019 
      

  

All data in report is per December 31, 2019. It is an annex to the Strategy Report submitted to the 
Ministry of Foreign Affairs. 

 

 

     

  

Average Annual Strategy 
Amount 2019: 

1 275 000 KSEK 

 

  

     
  

Total Strategy Outcome 2019: 240 002 KSEK 
 

  

     

 

Table 1.   Financial Overview 2019 per Area of Support/Objective in 
Strategy 

Strategi Stödområde Mål Utbetalat 
2019 

Strategy Areas of Support Objective Outcome 
2019 
(KSEK) 

Reform 
cooperation 
with Eastern 
Europe, the 
Western 
Balkans and 
Turkey 2014-
2020 

Total 
 

240 002 

Eastern Europe: 
Enhanced economic 
integration with the EU 
and development of 
market economy 

Eastern Europe: Partner 
countries better fulfil EU 
requirements for entering into 
and applying association 
agreements, including deep and 
comprehensive free trade areas 
(AAs/DCFTAs). 

7 515 

Eastern Europe: Competitive 
small and medium-sized 
enterprises that make up a larger 
part of the economy 

12 101 

Total 19 615 

Eastern Europe: 
Strengthened 
democracy, greater 
respect for human rights 
and a more fully 
developed state under 
the rule of law focusing 
on strengthened public 
administration and 
judicial systems 

Eastern Europe: A more efficient 
public management with the 
administrative capacity to 
implement reforms for EU 
integration 

38 160 

Eastern Europe: Public services 
delivered with better quality 
based on principles of non-
discrimination and equal rights 
and with less corruption 

23 403 

Eastern Europe: Reduced 
gender-based violence, hate 
crimes and human trafficking 

231 

Total 61 794 

Eastern Europe: 
Strengthened 
democracy, greater 
respect for human rights 
and a more fully 
developed state under 
the rule of law focusing 

Eastern Europe: A more free and 
independent media 

23 585 

Eastern Europe: To bring partner 
countries closer to meeting 
international and national 
commitments to human rights, 
gender equality (including the EU 

18 780 
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on increased enjoyment 
of human rights and 
greater opportunities to 
exercise democratic 
influence 

strategy for gender equality), and 
non-discrimination 

Eastern Europe: Women and 
men more often have the same 
power to shape society and their 
own lives 

30 355 

Eastern Europe: Increased trust 
between the parties in prolonged 
conflicts 

3 856 

Eastern Europe: A more diverse 
civil society including political 
parties with strong popular 
support 

12 380 

Eastern Europe: Improved 
conditions for democratic 
accountability and participation in 
political processes, including the 
promotion of free elections 

458 

Total 89 414 

Eastern Europe: A 
better environment,  
reduced climate impact 
and enhanced resilience 
to environmental impact 
and climate change 

Eastern Europe: Strengthened 
environmental responsibility 
among the public, business and 
civil society 

2 231 

Eastern Europe: More 
sustainable public services in 
areas such as water and 
sanitation, waste management, 
energy efficiency and renewable 
energy 

60 948 

Total 63 179 

Not allocated to area of 
support 

Not allocated to result 6 000 

Total 6 000 
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Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount During the 
Strategy Period       (KSEK) 

 

       

    

Strategy is in its 6th year with total duration of 7 years.   

 

  

  

 

  

       

   

 

 

 

       

 

 

     

        

  

Table 3.      Agreed Amounts per Area of Support for the Strategy 
Period 

 

 

 

 

 

      

   

Information on area of support/objective in strategies was phased into Sida’s systems 

starting 2012, but is incomplete up to 2015. This relates only to system generated data. 

Sidas contributions have always been assessed in relation to decided strategies incl. areas of 

support and objective (and previously areas and subareas). Correct information on division 

per area of support for 2015 and earlier is available in the previous strategy reports. 
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Table 4. Assessment of the Likelihood of Achieving the 
Contribution Objectives 

 

 

     

  

The two pie charts show the assessments of 
the likelihood of achieving the objectives of 
the contributions included in the strategy 
portfolio as per (4.1) contributions and (4.2) 
accumulated disbursed amount. The data is 
system-generated and aggregated based on 
the Conclusion on Performance (CoP) in 
Trac. In connection with the CoP, the 
question of the likelihood of achieving the 
contribution objective is answered according 
to a four-point scale, namely: 
1. Very likely 
2. Likely 
3. Not likely 

4. Not appraisable¹ 
 

 

  

     

       

   

 

 

 

 

  

     

 

     

 

    

 

* Agreements newer than one year are assessed as “very likely” by default. 

** Assessments made in Trac 6 have not been migrated since some questions in Trac 7.0 

are new and have no equivalent in earlier versions of Trac. Therefore, the assessments 

made in Trac 6 are grey.  

***Note that this table does not include contributions and payments made under the 

frame of the previous strategy as is the case with table 1 and 2 as contributions that are 

phased out or are about to be phased out are not of interest for this type of analysis. 
 

¹ Assessment  "Not appraisable"  is justified in cases when: 

•There is not enough data to make an assessment (eg in difficult environments or late 

reports) 

•The context of the contribution has changed significantly (eg natural disaster, coup 

d'état, extensive staff change of partner, corruption claim or similar.) 

•The contribution itself has changed significantly (eg, the goal, scope, or timeframe of the 
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contribution has been changed) 
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Table 5.   Outcome on All Appropriations in the Selected 
Country/Region  
(incl. Country Allocation) 

 

   

 

Anslagspost Utfall 2019 
(KSEK) 

Avtalad 
bemyndiganderam 
(KSEK) 

ID03 Partner 
country ENG 

Appropriation Outcome 
2019 
(KSEK) 

Agreed frame of 
Outstanding 
commitments 
(KSEK) 

Ukraine 101 Humanitära insatser (7 1:1.1) 33 310 0 

103 Stöd genom svenska 
organisationer i det civila samh (7 1:1.5) 

3 127 0 

113 Kapacitetsutveckling och Agenda 
2030 (7 1:1.28) 

2 756 2 419 

115 Reformsamarbete med Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet (7 1:1.23) 

250 584 236 703 

33 Strategiskt inriktade bidrag 2 433 2 640 
 

Total 292 210 241 762 
 

   

The first three digits is a Sida-internal code. The numbers in brackets after the title is the 

appropriation number in the Swedish state budget, for example (7 1:1.6) is expenditure area 

7, appropriation area 1:1, appropriation 6 = Asia. Appropriations 30, 31 and 33 are 

managed by the MFA and administered by Sida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


